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Avdeling for Transplantasjonsmedisin 
 
 
Sengepost transplantasjon 
 
Ligger i avsnitt C3, 4.etasje. 
 
De fleste pasientene her har fått ny nyre 
og/eller pankreas, lever eller 
øycelletransplantasjon. Årlig utføres det 
rundt 450 transplantasjoner ved 
avdelingen. 
• Cirka 300 nyretransplantasjoner. 

Etter en nyretransplantasjon reiser man 
som regel til pasienthotellet eller hjem 
etter en til to uker.  

• Cirka 15-20 single 
pankreastransplantasjoner og 15-20 
nyre- pankreastransplantasjoner.  
Etter en pankreastransplantasjon 
trenger man ofte noe lenger tid i 
avdelingen, og kan evt. bli overflyttet til 
sengepost nyre – gastromedisin før 
man reiser til pasienthotellet eller 
hjem.  

• Cirka 100 levertransplantasjoner. 
Levertransplanterte blir overflyttet til 
sengepost nyre - gastromedisin etter 
cirka to uker, og reiser hjem derfra.  

• Cirka 2-8 øycelletransplantasjoner. 
 

 
 
Etter en øycelletransplantasjon 
overflyttes man til sengepost nyre –
gastromedisin etter ett døgn. Derfra 
reiser man til pasienthotellet eller hjem 
etter 5-10 dager og følges videre opp 
ved poliklinikken i ca 3 uker.  

 
Alle som har gjennomgått en 
transplantasjon får opplæring i forhold til å 
ha fått et nytt organ før de reiser. 
Etter transplantasjon med nyre og/eller 
pankreas går de fleste til kontroll ved 
seksjon for poliklinikk og dagbehandling på 
Rikshospitalet til det er gått 2-3 måneder 
etter transplantasjonen. 
 
Omlag 30 % av nyretransplanterte får nyre 
fra levende giver. Giver (donor) er som 
regel innlagt ved avdelingen i 5-7 dager, og 
reiser så hjem. Noen blir med til 
pasienthotellet når den som har fått nyre 
reiser dit.  
 
Sengepost nyre – gastromedisin 
 
Ligger i avsnitt C2, 2.etasje. 
 
På sengepost nyre - gastromedisin 
vurderes og behandles pasienter med 
fordøyelses-, nyre- og endokrinologiske 
sykdommer. Mange av pasientene som er 
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Resepter
En resept er gyldig i 1 år fra den datoen den  
er skrevet ut. I gyldighetsperioden kan resepten 
brukes én eller flere ganger, avhengig av om 
legen har reiterert (gjentatt) forskrivningen. 
Diagnose, legemiddel og varighet av  
behandlingen avgjør om du får legemidlet  
på ”hvit” eller ”blå” resept.

Hvit resept
Legemidler som forskrives på hvit resept  
betaler du for selv. Tidligere ble noen av  
utgiftene på hvite resepter dekket gjennom 
egen bidragsordning.  Denne ordningen  
ble avviklet 1. januar 2018, med en  
overgangsordning for 2018 og 2019.

Blå resept
Legemidler som helt eller delvis betales av 
folketrygden skrives på såkalt blå resept. Blå 
resept-ordningen gjelder for pasienter som  
har en kronisk sykdom hvor det er behov for 
langvarig behandling (minst 3 måneder i året).
De aller fleste legemidlene du skal ha etter 
transplantasjonen vil du få på blå resept. I  
tilfeller der legemidlet du skal ha ikke  
automatisk dekkes på blå resept kan legen 
søke Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om 
dette på vegne av deg.

Egenandeler og frikort
Egenandelen er det beløpet du selv må betale 
for legemidlet eller utstyret du handler på  
apoteket. Per dags dato (2018) er egenandelen 
på 39 % av beløpet, som kan være opp til 520 kr 
per resept per ekspedisjon for tre måneders 
forbruk.  Minstepensjonister og barn under 16 
år er unntatt fra å betale egenandel.  Når det 
årlige beløpet for betaling av egenandeler  
overstiger kr 2.258 (2018), vil du motta et  
frikort i posten. Med frikort er du fritatt betaling 
av egenandeler på apoteket og legekontoret ut 
året.

En del behandlingshjelpemidler (for eksempel 
utstyr og forbruksmateriell til stell av dialyse-
kateter) kan dekkes 100 % av helseforetaket 
der du bor. Legen må da sende inn en søknad 
til helseforetaket. Du betaler ingen egenandel 
ved denne ordningen.

Bytte av legemidler
Generisk legemiddel inneholder akkurat samme 
virkestoff i samme mengde. De kommer  
imidlertid fra en annen produsent enn  
originallegemidlet og kan derfor ha ulikt navn 
og utseende på legemiddel og pakning. De kan 
også ha ulike hjelpestoffer (de stoffene som 
brukes for å lage legemidlene) og ulik tekst i 
pakningsvedlegget. Generiske legemidler  
godkjennes av Statens Legemiddelverk (SLV) på 
samme måte som originallegemidler. Det stilles 
samme krav til kvalitet for originallegemidler og 
generiske legemidler. 
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innlagt på denne sengeposten har fått 
transplantert en ny lever, øyceller, nyre 
og/eller pankreas. Pasienter som av ulike 
årsaker fortsatt trenger opphold på 
sykehus etter at de er ferdigbehandlet på 
kirurgisk avdeling, overflyttes hit. Pasienter 
som ikke kan bo på pasienthotellet er på 
denne sengeposten i minst fire uker etter 
transplantasjonen før de overflyttes til 
lokalsykehus.  
 
Posten har 25 sengeplasser som er fordelt 
på de ulike seksjonene. Pasienter som er 
transplantert med pankreas eller øyceller 
får nyrespesialister som behandlende 
leger, og pasientene som er 
levertransplanterte får gastroenterologer 
(leverleger) som behandlende leger.  Alle 
som er transplantert med lever har et 
opphold på denne avdelingen før 
hjemreise. Du vil få tildelt en 
pasientansvarlig sykepleier, og det er 
hun/han som får hovedansvar for 
oppfølging av sykepleien.  
 
Ved eventuelt senere behov for medisinsk 
behandling ved Rikshospitalet er 
innleggelse på denne posten aktuelt. 
 
Dialysen 
 
Ligger i avsnitt C2, 2.etasje 
 
Avdelingen ligger vegg i vegg med 
sengepost nyre - gastromedisin. Her 
utføres dialyse på avdelingens faste 
pasienter, og på pasienter som kommer til 
Rikshospitalet for annen behandling. 
 

Seksjon for poliklinikk og dagbehandling 
 
Ligger i D2, 1.etg. Inngangen er ved den blå 
skulpturen i glassgaten.  
 

Seksjon for poliklinikk og dagbehandling 
består av en poliklinikk og en enhet for 
dagbehandling som heter 
observasjonsenheten. 
 
Åpningstid, mandag til fredag 
Poliklinikken kl.07.30 til kl.16.00. 
Observasjonsenheten kl.07.30 til kl.19.00. 
 
Kontroller i poliklinikken 
Alle som har fått ny nyre og/ eller pankreas 
får tett oppfølging de første månedene 
etter transplantasjonen.  
 
Om morgenen på kontrolldagene skal det 
tas blodprøver på prøvetakingsenheten 
ved hovedinngangen i 1. etasje, mellom kl 
07.30 og 08.00. Den første dagen du 
kommer som ny pasient i poliklinikken 
ønsker vi at du møter i ekspedisjonen kl 
08.00 for samtale med sykepleier. Vi 
ønsker å ha en velkomstsamtale og gi 
informasjon om rutinene i poliklinikken. 
Ved senere kontroller møter du opp kl 
10.00 i ekspedisjonen på poliklinikken for å 
få tidspunkt til konsultasjon hos lege eller 
sykepleier senere samme dag. 
 
Den første måneden er kontrollene 
hyppige, ca. tre ganger i uken. Når det er 
medisinsk forsvarlig blir kontrollene 
sjeldnere, og legen avtaler med deg hvor 
ofte du skal komme. 
 
Behov for hjelp 
I den første tiden etter overflytting fra 
sengepost til poliklinikken vil den 
medisinske tilstanden og behovet for 
behandling og hjelp være forskjellig fra 
pasient til pasient. 
 
De fleste har fortsatt sting i 
operasjonssåret. Stingene tas vanligvis 
etter 3 uker, dersom ikke annet er avtalt. 

Produsentene av generiske legemidler 
må dokumentere samme virkning hos 
pasientene som originallegemiddelet for 
å få markedsføringstillatelse. SLV har også 
bestemt at generiske legemidler er  
byttbare. I praksis vil det si at når du  
kommer på apoteket, kan apoteket tilby 
deg et legemiddel med et annet navn 
enn det legen har skrevet ut, dersom det 
finnes et generisk og rimeligere alternativ 
til det legemidlet som står på resepten. 
Apoteket plikter å tilby rimeligere  
alternativ.
Apoteket hjelper deg altså med å finne 
riktig legemidler til rimeligste mulig pris 
når det finnes generiske alternativer til 
det legemidlet legen har skrevet på  
resepten. Forutsetningen for et generisk 
bytte er at du ikke har innvendinger mot 
dette og at legen ikke har vurdert at et 
slikt bytte bør unngås av medisinske årsaker.

Sykehusapoteket ved Rikshospitalet
Etter transplantasjon er du hjertelig 
velkommen til å bruke Sykehusapoteket 
ved Rikshospitalet. Sykehusapoteket ved 
Rikshospitalet har de legemidler, tester 
og utstyr som du trenger. Vi har mange 
legemiddelbrukere som er  
organtransplanterte og svarer gjerne  
på spørsmål du måtte ha i forhold til  
legemidlene du har fått forskrevet.  

Vi har god erfaring med å håndtere  
spørsmål om refusjon, søknader til HELFO 
og skaffe legemidler som vanligvis ikke er  
tilgjengelige på det norske markedet.

Ditt lokale apotek
Ditt lokale apotek har de vanligste  
legemidlene. Imidlertid kan det forekomme 
at apoteket ikke har enkelte legemidler på 
lager. Det kan derfor være lurt å kontakte 
apoteket for å avtale levering noe tid før 
du går tom for legemidler ettersom  
legemidlene kan være livsviktige for deg. 
Apoteket er en faghandel hvor du kan be 
om informasjon. Dersom du har spørsmål 
om reseptbelagte eller reseptfrie  
legemidler, naturlegemidler, kosttilskudd 
eller annet, er du velkommen til å spørre.

Kontaktinformasjon
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO
Telefon: 23 07 34 12
E-post: rhprivat@sykehusapotekene.no

Åpningstider
Mandag fra fredag 
kl.: 9.00- 17.00


